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 INTRODUÇÃO 

 

 Os dispositivos móveis estão alterando as possibilidades e os aspectos práticos de muitos 

componentes da vida cotidiana. Estão a mudar a natureza da comunicação, a afetar as identidades e as relações. 

Tem afetado também o desenvolvimento das estruturas sociais e as atividades econômicas e estão a ter uma 

influência considerável na percepção que os utilizadores tem sobre si próprios e do mundo, retrata Moura 

(2009).  

 No âmbito educacional, não poderia ser diferente: esses dispositivos vieram para mudar a forma de 

ensino, podendo contribuir de maneira efetiva no mesmo. Porém, como destaca Bento e Cavalcante (2013), os 

educadores precisam se adequar a realidade desenhada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

Móveis e sem Fio (TIMS), entre as quais temos o celular, um aparelho popular, com aplicativos que podem vir 

a ser utilizados em sala de aula como recurso pedagógico. 

 Felizmente, como ressalta Morais: 

O uso da Informática nas escolas vem crescendo consideravelmente a cada ano. 

Mas ainda existem algumas destas escolas que não a utiliza de maneira adequada. 

Alguns dos pontos importantes do seu uso são: a melhoria da capacidade cognitiva 

dos indivíduos; a mudança do preceito de que é necessário saber as coisas de cor, ou 

seja, decorar ao invés de aprender; e a extrema aproximação da informação do 

usuário. O uso da tecnologia significa ter como perspectiva cidadãos abertos e 

conscientes, que saibam tomar decisões e trabalhar em equipe. Cidadãos que 

tenham capacidade de aprender a aprender e de utilizar a tecnologia para a busca, a 

seleção, a análise e a articulação entre informações e, dessa forma, construir e 

reconstruir continuamente os conhecimentos, utilizando-se de todos os meios 

disponíveis, em especial dos recursos do computador (MORAIS, 2003, p. 11). 

 Buscando assessorar os educadores com métodos para apoiar no ensino e contribuir com o 

desenvolvimento desses alunos surge a ideia do aplicativo de Cálculos Químicos para dispositivos móveis que, 

em sua versão inicial, permite o cálculo da composição centesimal, que se caracteriza pela relação entre a 

fórmula do composto e a proporção dos seus elementos constituintes. A operação baseia-se na forma empírica 

ou molecular, da qual podemos determinar, de forma simples, a análise elementar de um composto, ou, por 

meio da composição percentual em massa, determinar sua fórmula empírica. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

1. A tecnologia na educação 
 

 Como afirma Morais(2003), um dos problemas que o uso da tecnologia causa dentro de uma 

instituição de ensino é fato de a mesma não ser usada somente em questões educacionais. Quando essas 

tecnologias passam a ser usadas meramente como forma de diversão ou para suprir necessidades artificiais, 

isso se torna um problema para a instituição, que é o que ocorre na maioria dos casos.  

Por outro lado, segundo a Unesco, um número crescente de projetos têm mostrado que tecnologias 

móveis são um meio promissor para estender oportunidades educacionais a alunos que podem não ter acesso a 

escolas de alta qualidade. Nos dias atuais, as tecnologias móveis são comuns, mesmo nas esferas onde escolas, 

livros e computadores são escassos. 

Devido à disponibilidade sempre crescente, as tecnologias móveis requerem que os formuladores de 

políticas reflitam e reanalisem os potenciais da TIC (Tecnologia de Informação e comunicação) na educação. 



 
 

Essas diretrizes visam a auxiliar esse esforço, detalhando vários benefícios singulares da aprendizagem móvel, 

assim como recomendando políticas de alto nível. 
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Ainda assim, apesar dos aparelhos móveis proporcionarem proveitos especiais, essas diretrizes não substituem, 

mas complementam os investimentos educacionais já existentes como infraestruturas, treinamento, hardware, 

livros e conteúdos para um ensino de qualidade. 

 

2. A proposta do aplicativo 
 

 O aplicativo visa auxiliar alunos, professores, pesquisadores, e todas as pessoas que estão envolvidas 

na utilização dos diferentes cálculos da área química. Facilitar os estudos, economizar tempo na resolução de 

problemas e motivar os alunos ao estudo da disciplina, são alguns do benefícios que o aplicativo busca 

oferecer aos seus usuários. 

 A aplicação surge da observação da necessidade de facilitar a realização dos cálculos, de forma que os 

alunos aprendam o conteúdo, mas não precisem decorar diversas fórmulas de cálculo, de modo que desperte 

neles o interesse pela matéria, pelo fato de além de uma aula diferente, eles estarem fazendo uso de um meio 

que não abrem mão nem no momento das aulas. 

 

3. Concepção da parte química na elaboração do programa 
 

 Para o desenvolvimento da aplicação, foi previsto uma versão inicial simples e que permita aos 

usuários a execução de cálculos de fórmulas, sendo estes baseados na teoria exposta por Russell (1994). O 

intuito do referido programa é o envolvimento de um número maior de usuários, já que a matéria é ensinado 

tanto no Ensino Médio, quanto em cursos de graduação da área de química nos períodos iniciais. 

No conceito da química, fórmula é a exibição gráfica da composição de uma substância. Assim, 

vários tipos de fórmulas são utilizados na representação de uma espécie química. As diversas teorias que 

explicam a formação das ligações químicas permitem pressupor a fórmula molecular, estrutural e eletrônica de 

uma substância molecular e a fórmula empírica de uma substância iônica. Dentre essas fórmulas citadas 

anteriormente, o aplicativo desenvolvido trata-se apenas das fórmulas centesimal e empírica. 

A fórmula centesimal (ou percentual) informa a percentagem, em massa, de cada elemento que 

compõe uma substância. A determinação experimental da fórmula percentual de uma substância é feita por 

meio de reações de formação ou de decomposição de uma substância a partir de seus elementos. Já a fórmula 

mínima (ou empírica) indica a proporção, expressa pelos números inteiros, entre os átomos presentes num 

conjunto atômico, ou íons num aglomerado iônico. É conveniente frisar que substâncias diferentes, como o 

eteno, propeno e buteno, podem apresentar a mesma fórmula empírica. Entretanto, isto não acontece com a 

fórmula molecular, que é característica de cada substância. 

 

4. Aplicação do cálculo de fórmulas  
 

No trabalho de Oliveira (2009), expõe-se a importância da fórmula centesimal tendo em vista que, por 

meio deste, estima-se os principais elementos (carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio) de alimentos 

presentes em dietas. E dentre os métodos instrumentais aplicados para essa análise está a espectroscopia de 

infravermelho e a técnica de ultra-som. 

Conforme o projeto desenvolvido por Gondim (2005) determinou-se a composição centesimal tendo 

como justificativa que as informações sobre a constituição de alimentos de origem agrícola cultivados em solos 

brasileiros são escassas, principalmente dos alimentos provenientes do Nordeste. Dessa forma os autores ainda 

destacam que o desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos induz ao mau aproveitamento, o que 

ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares. No trabalho, foi determinada a composição 

centesimal de sete elementos minerais com importância nutricional (cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, 

sódio, zinco) em sete tipos diferentes de cascas de frutas: abacate, abacaxi, banana, mamão, maracujá, melão e 

tangerina, cultivadas no Nordeste. Como resultado obteve-se que as análises químicas mostraram que as cascas 

das frutas apresentam, em geral, teores de nutrientes maiores do que os das suas respectivas partes comestíveis, 

conforme verificado na literatura. Desta maneira, pode-se conjecturar que as cascas das frutas analisadas 

poderiam ser úteis como fontes alternativas de alimento ou como ingredientes para obtenção de preparações 

processadas. 

Outra aplicação normalmente utilizada que envolve tanto a fórmula percentual como a empírica é o 

estudo de uma substância pura da qual não se sabe a fórmula mínima e que através de um método instrumental 

pode-se determinar a sua fórmula centesimal e por vez a sua fórmula empírica. 
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5. Elaboração do algoritmo 
 

Para a implementação do software foram utilizados as ferramentas Cordova, Ionic e Angularjs, que 

vão permitir que o layout do aplicativo seja responsivo e que ao final do desenvolvimento, o código possa ser 

exportado para várias plataformas tais como android e ios. 

O Ionic é um framework para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis que visa o 

desenvolvimento de aplicativos híbridos e de rápido e fácil desenvolvimento. 

Já Apache Cordova é um conjunto de APIs (Application Programming Interface) de dispositivos que 

permitem que o desenvolvedor possa acessar as funções nativas do dispositivo móvel, como câmera ou o 

acelerômetro, que, combinado com o Ionic, permite o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones 

usando apenas HTML, CSS e JavaScript. 

Como o HTML é ótimo para declarar documentos estáticos, mas falha quando se tenta usá-lo para 

declarar visualizações dinâmicas em aplicações web, optou-se pela utilização do Angularjs que permite 

estender o vocabulário HTML para a aplicação. O ambiente resultante é extraordinariamente expressivo, 

legível e rápido para se desenvolver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dado o exposto acima verifica-se que a utilização de aplicativos em dispositivos móveis funciona 

hoje como uma ferramenta na educação possibilitando o incremento das práticas pedagógicas que utilizam 

recursos da tecnologia da informação em sala de aula. A utilização de software educacional ajuda a enriquecer 

o conhecimento dos alunos, principalmente aqueles que perderam o interesse pela matéria de cálculo de 

fórmulas. O software exposto no presente trabalho foi desenvolvido para ser utilizado como ferramenta de 

aprendizagem da matéria de química em sala de aula ou até mesmo em laboratório, como um complemento no 

aprendizado dos alunos. Espera-se que os usuários consigam aprender rapidamente como funciona o aplicativo 

tendo em vista que possui uma interface de fácil acessibilidade.  

Contudo o uso da tecnologia proposta não abona a necessidade do mentor na classe nem tampouco a 

compreensão da matéria. A proposta deste trabalho é transformar a utilização do dispositivo móvel numa numa 

ferramenta para a abordagem educacional que favoreça efetivamente o processo de aquisição de conhecimento 

do aluno. Além do mais, é preciso uma modernização no sistema educacional e da adoção de novos programas, 

métodos e estratégias de ensino, e a compreensão, por parte dos docentes.  

Ao final do trabalho, pretende-se ampliar a gama de cálculos executados pelo aplicativo de tal forma 

que possa estender a sua aplicação ainda mais na sala em outros conteúdos referentes a matéria de química. 
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